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Vijf jaar Ondernemende Advocaten
Amsterdam: een terug- en vooruitblik
Vijf jaar geleden plaatsten Maaike Roet en Mieke Kemmers een
oproep in het ABB aan advocaten die hun eigen kantoor waren
gestart. Zij wilden ervaringen uitwisselen als advocaat-ondernemer.
Een dag na het verschijnen van het ABB meldde Thea Vlot zich aan.
Zij was ook recent een zelfstandig gevestigd advocaat. Inmiddels
wordt er voor de 120 advocaten die zich bij het netwerk hebben
aangesloten één keer per kwartaal een borrel georganiseerd, soms
met een lezing. Tijd voor een terug- en vooruitblik op de ontwikkeling van dit ondernemende netwerk.
Door: Remco Klöters

Waarom zijn jullie destijds met dit netwerk
gestart?
“Wij waren benieuwd naar de ervaringen
van andere advocaten die voor zichzelf waren begonnen. Als je gaat ondernemen word
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je opeens geconfronteerd met allerlei zaken
waar je je voorheen als advocaat in dienst
bij een kantoor, niet druk over hoefde te maken. Problemen met je printer? Voorheen
belde je de ICT-jongen van de ICT-afdeling,

maar als ondernemer werkt dat anders. Een
website maken? Een boekhouding voeren?
Mensen in dienst nemen? Het komt allemaal op je pad.”
Hoe kijken jullie terug op de afgelopen vijf jaar
‘Ondernemende Advocaten Amsterdam’?
“De afgelopen vijf jaar hebben wij en de
advocaten die bij ons netwerk zijn aangesloten, veel contacten opgedaan. Startende
ondernemende advocaten weten hun weg
naar ons te vinden. Wij merken dat de mensen uit dit netwerk elkaar inmiddels, ook
buiten de borrels om, weten te vinden. Er
zijn mensen die jurisprudentie met elkaar
bespreken, maar ook zaken doornemen of
juist zaken aan elkaar doorverwijzen. Daarnaast horen wij ook vaak dat er behoefte
is aan contact met andere advocaten. Als
je op een groot kantoor werkt komen die
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contacten vanzelf. Wat ons is opgevallen
is dat er veel relatief jonge advocaten het
besluit nemen voor zichzelf te beginnen.
Het nieuwe kleine advocatenkantoor waar
slechts op één of enkele rechtsgebieden
wordt gewerkt, heeft regelmatig zaken
door te verwijzen. Die geef je dan graag
aan een soortgelijk kantoor. Veel zelfstandig
gevestigde ondernemende advocaten zijn
zeer enthousiast en gedreven. Dat merk je
ook tijdens onze borrels. Wij gaan altijd vol
energie weer naar huis.”
Waar worden de borrels georganiseerd?
“De borrels worden iedere keer op een ander kantoor georganiseerd, zodat iedereen
uit ons netwerk zijn of haar kantoor kan

presenteren. Dat gebeurt altijd vol trots.
Dit geeft steeds een ander karakter aan een
borrel. Het is leuk om bij je collega’s binnen te kijken.”
Wat zijn jullie plannen voor de komende vijf
jaar?
“Ons doel is om de komende vijf jaar een
professionaliseringsslag te slaan. Wij overwegen meer activiteiten voor de mensen
uit ons netwerk aan te bieden, zoals bijvoorbeeld workshops waarmee je ook POpunten kan verdienen tegen een schappelijk
tarief. Inmiddels heeft Hein van Woensel
zich bij ons team gevoegd. Wij gaan nu met
z’n vieren de plannen verder uitrollen.”

Is iedere advocaat welkom bij dit netwerk?
“Als je je bij dit netwerk wilt aansluiten is
het voorwaarde dat je naast advocaat ook
ondernemer bent en dat je je actief inspant
voor de opbouw en uitbreiding van jouw
kantoor. Dat is de gemeenschappelijke deler
van de leden.”
Kunnen startende advocaten zich nog steeds
aansluiten bij het netwerk?
“Zeker, mensen kunnen zich aanmelden via
Linkedin op de pagina van Ondernemende
Advocaten Amsterdam.”
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VSO-cursussen
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
18* VSO/PO-punten
Den Dolder
* waarvan 6 voor deel 2
Zeist
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
13 VSO/PO-punten
Zeist
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
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Utrecht
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Utrecht
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
13 VSO/PO-punten
Den Dolder
13 VSO/PO-punten
Den Dolder

Aansprakelijkheid in de ﬁnanciële sector - recente ontwikkelingen
12 en 19 april
Recente ontwikkelingen en actualiteiten mededingingsrecht
18 april
Financiering van de MKB-onderneming
7 en 14 mei
Verdieping Actio Pauliana en verrekening
9 mei
Nieuwe ontwikkelingen in het ondernemingsrecht
9 en 23 mei
De beursvennootschap
10 mei, 24 mei en 7 juni
Missers bij de afwikkeling van faillissementen
22 mei
Schade begroten vanuit een ﬁnancieel-juridisch perspectief
5 juni
Fiscale actualiteiten voor arbeidsrechtadvocaten en -juristen
7 juni
«JOR» Actueel Insolventie, ﬁnanciering en zekerheden
13 juni
«JOR» Actueel Effectenrecht
21 juni
Actualiteiten Insolventierecht
26 juni
«JOR» Actueel Ondernemingsrecht
28 juni

12 PO-punten
Amsterdam
4 PO-punten
Utrecht
12 PO-punten
Utrecht
4 PO-punten
Utrecht
12 PO-punten
Amsterdam
13 PO-punten
Amsterdam
4 PO-punten
Utrecht
6 PO-punten
Amsterdam
5 PO-punten
Utrecht
4 PO-punten
Amsterdam
4 PO-punten
Amsterdam
6 PO-punten
Utrecht
4 PO-punten
Amsterdam
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Geheime opsporing
12 en 13 april
Contracten maken en beoordelen deel 1
19 en 20 april
Contracten maken en beoordelen deel 2
15 juni
Insolventierecht basis
14 en 15 mei
Financiering en zekerheden
24 en 25 mei
Ontslagrecht verdiept
NIEUW
24 en 25 mei
Beslag- en executierecht
4 en 5 juni
Huurrecht
6 en 20 juni
Aansprakelijkheid en schadevergoeding
13 en 27 juni
Arbeidsrecht
14 en 15 juni
Algemeen bestuursrecht NIEUW
21 en 22 juni
Intellectuele eigendom basis
25 en 26 juni
Balansanalyse en waardebepaling
28 en 29 juni
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